REDŐNY RENDSZER
beárnyékoljuk mindennapjait
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STANDARD

STANDARD
A külső tokos redőny a nyílászáró külső oldalára, ajtó és ablak elé egyaránt szerelhető. Az ablakra kerülő külső tokos
redőnyt lehet mobil szúnyoghálóval kombinálni. Az ajtóra
kerülő külső tokos redőnyre kerülhet zsanéros vagy vízszintes nyitású mobil szúnyoghálóajtó, illetve pliszé szúnyoghálóajtó is. Mozgatása gurtnis, zsinóros vagy motoros lehet.
A külső tokos redőny a belátás és betörés elleni védelem
mellett, a legalkalmasabb árnyékoló a hő- és hangszigetelés szempontjából is. A külső tokos rendszerekkel teljes
fényzárás érhető el. A nyílászárótól függően a redőny tokszerkezetének egy része a lakáson belülről nézve is látszódhat. A külső tokos redőny esztétikailag is öltözteti a házat.

Anyaga
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Rovarhálóval
kombinálható

Betörésgátlás

Poliuretán habbal
töltött

Külső tokos

Elektromos
vagy kézi

40 €
14 800 Ft

Tokrendszer

Vezérlés

Indulóár

Az árak 1000x1000mm méretben és többféle alapszínben értendőek, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !
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FÉL-OVÁLIS

FÉL-OVÁLIS
A külső tokos redőny a nyílászáró külső oldalára, ajtó és ablak elé egyaránt szerelhető. Az ablakra kerülő külső tokos
redőnyt lehet mobil szúnyoghálóval kombinálni. Az ajtóra
kerülő külső tokos redőnyre kerülhet zsanéros vagy vízszintes nyitású mobil szúnyoghálóajtó, illetve pliszé szúnyoghálóajtó is. Mozgatása gurtnis, zsinóros vagy motoros lehet.
A külső tokos redőny a belátás és betörés elleni védelem
mellett, a legalkalmasabb árnyékoló a hő- és hangszigetelés szempontjából is. A külső tokos rendszerekkel teljes
fényzárás érhető el. A nyílászárótól függően a redőny tokszerkezetének egy része a lakáson belülről nézve is látszódhat. A külső tokos redőny esztétikailag is öltözteti a házat.

Anyaga
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Rovarhálóval
kombinálható

Betörésgátlás

Poliuretán habbal
töltött

Külső tokos

Elektromos
vagy kézi

46 €
17 020 Ft

Tokrendszer

Vezérlés

Indulóár

Az árak 1000x1000mm méretben és többféle alapszínben értendőek, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !
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OVÁLIS

OVÁLIS
A külső tokos redőny a nyílászáró külső oldalára, ajtó és ablak elé egyaránt szerelhető. Az ablakra kerülő külső tokos
redőnyt lehet mobil szúnyoghálóval kombinálni. Az ajtóra
kerülő külső tokos redőnyre kerülhet zsanéros vagy vízszintes nyitású mobil szúnyoghálóajtó, illetve pliszé szúnyoghálóajtó is. Mozgatása gurtnis, zsinóros vagy motoros lehet.
A külső tokos redőny a belátás és betörés elleni védelem
mellett, a legalkalmasabb árnyékoló a hő- és hangszigetelés szempontjából is. A külső tokos rendszerekkel teljes
fényzárás érhető el. A nyílászárótól függően a redőny tokszerkezetének egy része a lakáson belülről nézve is látszódhat. A külső tokos redőny esztétikailag is öltözteti a házat.

Anyaga
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Rovarhálóval
kombinálható

Betörésgátlás

Poliuretán habbal
töltött

Külső tokos

Elektromos
vagy kézi

57 €
21 090 Ft

Tokrendszer

Vezérlés

Indulóár

Az árak 1000x1000mm méretben és többféle alapszínben értendőek, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !
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SÜLLYESZTETT

SÜLLYESZTETT
A vakolható (süllyesztett) redőny típusnál a redőnytok az áthidalóba kerül beépítésre és utólagosan elvakolásra. Ajtó
és ablak fölé egyaránt beépíthető. A vakolás után a vakolható redőnytok kívülről nem látható és a beépített redőnytok nem takar a nyílászáró üvegfelülete elé. A tokszerkezet
hőhídmentes és alumínium léccel szerelve kiváló hőszigetelő. A vakolható redőny tokja alumíniumból készül. A rendszer szúnyoghálóval kombinált változatban is kérhető. Mozgatása gurtnis, zsinóros vagy motoros működtetésű lehet.

Anyaga
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Rovarhálóval
kombinálható

Betörésgátlás

Poliuretán habbal
töltött

Vakolható
tokos

Elektromos
vagy kézi

45 €
16 650 Ft

Tokrendszer

Vezérlés

Indulóár

Az árak 1000x1000mm méretben és többféle alapszínben értendőek, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !
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RÁÉPÍTETT

RÁÉPÍTETT
A felső tokos vagy más néven ráépített redőnyöket, a nyílászáró tetejére felszerelve az ablakkal együtt kell beépíteni. Ezért az ilyen típusú redőny esetében az ablakra utólag
felszerelhetőségre már nincs lehetőség. A belsőtokos redőnyt a legtöbb esetben a régi családi házak és belvárosi
tégla lakásokban alkalmazzuk, a meglévő gerébtokos ablaktokok cseréjekor. redőny doboz külső síkja lényegében az
ablak külső síkjával egyezik meg, ép csak a lefutók vastagságával lóg azon túl, a redőny doboza a belső térbe nyúlik be. A falba süllyesztett redőny doboz nagy előnye, hogy
a beépítést követően teljesen elburkolható, a doboz alján
lévő szerelő nyíláson keresztül történik a javítás, egy esetleges hiba esetén. A külső tokos redőnyhöz hasonlóan motoros mozgatással is lehet üzemeltetni. Ugyancsak rendelhető normál, és KOMBI integrált szúnyoghálós kivitelben is.

Anyaga

12

Rovarhálóval
kombinálható

Betörésgátlás

Poliuretán habbal
töltött

Felső tokos

Elektromos
vagy kézi

43 €
15 910 Ft

Tokrendszer

Vezérlés

Indulóár

Az árak 1000x1000mm méretben és többféle alapszínben értendőek, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !
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Cégünk nyílászáró rendszerek gyártásával, forgalmazásával és kivitelezésével foglalkozik. Ebben segít bennünket
a több éves tapasztalat és a folyamatos fejlesztés. Ami megkülönböztet bennünket a versenyképes gyártóktól az a
képesség, hogy az ajánlatainkat ügyfeleink elvárásaihoz, valamint a változó trendekhez igazítjuk
					

Több mint minőség

Az Indoortech® s.r.o. termékei technológiailag fejlett anyagokból, modern gyártási folyamatokból és alkalmazottaink felbecsülhetetlen értékű tapasztalatából állnak. Ügyfeleinknek és partnereinknek segítünk a tervezéstől a gyártáson át az összeszerelésig. Beszállítóink is osztják a minőség iránti kompromisszum nélküli elkötelezettségünket.
Minősített csapatunk sok éves gyártási tapasztalattal rendelkezik, amely jelentős hatással van termékeink magas
minőségére. Tapasztalt technikusaink még a legbonyolultabb kérdésekkel is megbirkóznak. Garantáljuk a minőséget, amellyel ablakaink megfelelnek a laboratóriumi vizsgálatok legszigorúbb előírásainak is. Küldetésünk az, hogy
ügyfeleinknek elégedettséget nyújtsunk.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a jó üzleti kapcsolatok alapja a nyílt kommunikáció. Ügyfeleink kommunikálhatnak
a képesített tanácsadók többnyelvű csapatával és a regionális ügyfélszolgálati tanácsadókkal. (magyar, szlovák,
angol, francia, német). Minden megkeresést, tervezést vagy megrendelést külön-külön szakmailag és műszaki
tartalmilag ellenőrzünk annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb minőségi összetevőket alkalmazzuk.
A neves beszállítókkal folytatott partnerségi együttműködésnek köszönhetően sokféle nyílászáró rendszer választékát kínáljuk. A legjobbakkal működünk együtt a legkedvezőbb megoldások biztosítása érdekében. Vegye fel velünk
a kapcsolatot és jelezze számunkra, hogy mire van szüksége a projekt kivitelezéséhez és mi optimális megoldást
javasolunk az Ön számára.
Munkatársaink elkötelezettségének köszönhetően sikeresen vezetjük be az innovációkat tevékenységeink folyamataiba. Vásárlóinknak és üzleti partnereiknek köszönhetően lehetőségünk van részt venni egyedi projektek létrehozásában.
Figyelembe vesszük:
• Üzleti partnereink számára a legszélesebb körű, kiváló minőségű terméket és professzionális kiszolgálást nyújtunk
• Viszonteladóink számára teljes marketing és kommunikációs támogatást adunk
• Alkalmazottaink számára többirányú fejlődést biztosítunk
• Termékeink a legfejlettebb technológiákkal készülnek
Úgy gondoljuk a siker kulcselemei a részletekig menő ajánlat, a sok éves szakmai tapasztalat és a képesített alkalmazottak. A tökéletességre törekszünk, és ezért fontos számunkra, hogy tovább bővítsük az elégedett ügyfelek
körét. Gyorsan fejlődünk és elérjük céljainkat, sőt a bennünket inspiráló elv garantálja a hatékonyságot és a kitartást. Fontos számunkra cégünk erőforrásainak folyamatos fejlesztése és ez a stratégia mérhető eredményeket
hoz. Nem félünk a kihívásoktól, mert az az elv vezérel minket, hogy a legbonyolultabb projektet is sikeresen végre
lehet hajtani.
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INDOORTECH
MORE THAN QUALITY

